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SỐ 145 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2015 

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác 

và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai 

sau. 

 
TỐI TÂN PHẬT PHÁP 

 
Kệ 

 
Khoa Học Di Đà, điển tối tân 

Văn minh Phật pháp, giúp Hồng Trần 
Tiến tới Thiên Đàng, tâm vô: Thức 

Thực hiện tình thương, Phật dẫn đường 

 
Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi  

 
 

 
Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp 

thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu 

thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong 

tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.  

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn. 

1237. Hỏi. Tu Vô Vi có giải thoát không? 

1238. Hỏi. Giải thoát là sao? 

1239. Hỏi. Lấy cái gì để mình giải thoát? 

1240. Hỏi. Làm sao, chứng minh mình có điển? 

1241. Hỏi. Mọi người ai cũng, nói năng, đi đứng, cục cựa là có điển, sao họ không giải thoát 

được? 

1242. Hỏi. Điển của mình thấp và trược, vậy phải làm sao, cho cao và hết trược? Xin chỉ giúp. 
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1243. Hỏi. Khoa học là sao? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/10/2015 

1237. Hỏi. Tu Vô Vi có giải thoát không? 
 

Đáp: Dạ thưa. Bác tu thì sẽ giải thoát. 
Chuyện đó thì rất đương nhiên. Pháp nầy rất 
văn minh và khoa học hiện đại.  

 
Kệ 

 
Pháp nầy giúp Bác, thoát thế gian 
Mình nên cẩn thận, tu đàng hoàn 

Tâm thiện ý lành, gieo giống tốt 
Chờ ngày thành tựu, thoát thế gian 

 

Odense, ngày 13/10/2015 

 
1238. Hỏi. Giải thoát là sao? 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác phải dứt bỏ con đường Bác 
đã lầm lẫn, si mê và động loạn. Bằng phương 

pháp Phật truyền, không thể nói lý thuyết. 
 

Kệ 
 
Tu thiền giải thoát, khỏi thế gian 

Giải mối oan khiên, tiền kiếp làm  
Mắt huệ, nhãn thần, tu sẽ mở 

Không còn bỏ dở, việc tu thân 

Odense, ngày 14/10/2015 

1239. Hỏi. Lấy cái gì để mình giải thoát? 
 
Đáp: Dạ thưa; Hiện tại bây giờ Vô Vi, tìm 

ra điển quang. Dùng điển quang để giải 
thoát. Đức Phật giải thoát cũng bằng điển 

quang, không phải xác thân. 
 
Kệ 

 
Điển quang tu luyện, mới thành tài 

Cần phải dồi mài, điển công phu 
Nhứt quyết một lòng, tu không phản 

Chờ ngày phảng chiếu, ánh hào quang 
 

Odense, ngày 15/10/2015 

 
1240. Hỏi. Làm sao, chứng minh mình có điển? 
 

Đáp: Dạ thưa. Bác có điển, Bác mới cục cựa, 
nói năng, đi đứng. Người không tu, dễ dàng mất 

điển và phung phí điển. Thành ra có bệnh tật 
sớm và tai nạn. Người sống có điển, xác chết 
không có điển. Khi mà Bác đồng ý, lời minh lý 

nầy đúng. Là mình có điển. Và mình luyện 
được điển quang. Tương lai ai cũng học, để 

sống lâu 100 tuổi và ít bệnh tật. 
 
Kệ 

 
Điển quang tu đạt, qúi hơn vàng  

Cô Bác khỏi bàn, chỉ làm siêng 
Chuyên tâm học tập, hành chơn lý 

Mở trí siêu âm, Phật pháp truyền  
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Odense, ngày 16/10/2015 

 
1241. Hỏi. Mọi người ai cũng, nói năng, đi 

đứng, cục cựa là có điển, sao họ không giải 
thoát được? 
 

Đáp: Dạ thưa; Mình giải thoát không được 
là điển của mình còn thấp và trược.  

 
Kệ 
 

Trong người còn trược, giải chưa thông 
Mặc dù có điển, ở trong lòng 

Mượn pháp tu thiền, hành đúng đắn 
Lo chi không giải, khỏi thế gian 

Odense, ngày 17/10/2015 

1242. Điển của mình thấp và trược, vậy phải 
làm sao, cho cao và hết trược? Xin chỉ giúp. 

 
Đáp: Dạ thưa; Bác tu, Bác hành siêng năng, thì 
chắc chắn sẽ tiến, từ thấp, đến cao. Pháp trường 

sanh học nầy, rất công hiệu và khoa học. 
 

Kệ 
 

Pháp nầy giúp Bác, tiến rất mau 
Từ thấp đến cao, phải đối đầu 
Cảnh trạng âu sầu, ta phải quyết 

Thực hành dứt bỏ, mọi sân si 
 

 

  

 
Odense, ngày 18/10/2015 

 
1243. Hỏi. Khoa học là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa; Khoa học là tối tân và trật tự trong nếp sống cuả càn khôn và vũ trụ.  
 

Đây là định luật của càn khôn và Thượng Đế, đưa con người đi đến sự vinh hoa, văn minh của 
Phật pháp. Con người có sự văn minh. Phật cũng có sự văn minh của Phật. Nhơn nhơn giai 
thành Phật. Nếu con người học theo Phật, thì sẽ quán sự văn minh của Phật pháp, mà không 

chê trách Phật.  
 

             Kệ 
 
             Đây là định luật, rất tự nhiên 

             Diển biến thâm sâu, của đạo thiền 
             Khoa học gắng liền, trong vũ trụ 

             Tối tân, tân tối, nối liền nhau 
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Odense, ngày 19/10/2015 
 

1244. Hỏi. Công hiệu là sao? 
 
Đáp: Dạ thưa; Bác phải bỏ công ra, Bác làm những điều con giải thích. Thì Bác sẽ nhận được 

kết quả khả quan. Việc con nói rõ ràng, Bác làm, Bác hành. Không cần cúng váy, đốt nhang. 
 

             Kệ 
 
             Siêng năng tu luyện, với pháp thiền 

             Điển sẽ chiếu liền, Bác thấy yên 
             Khả năng cuả Bác, hành sẽ có 

             Khỏi cần cúng váy, lạy đốt nhang (khoa học) 
                                         

 

 

Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

94. Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 

 
HADER VI FOLK, HADER VI OS SELV 

 
Vi hader folk, der er vrede på os 

Vi hader folk, som kritiserer og taler med 
store bogstaver 
Vi hader folk  

Fordi de er rigere og fordi de er bedre 
 

På grund af vores selviske hjerter 
Ser vi ikke, at vi har små hjerner 
Folk foretrækker at følge  

Magt –og pengestrømmen 
 

Nogle folk kan lide at bruge sex, spil og 
penge som deres legeplads 

Elsker rigdom og misunder andre 
Nu tager vi det roligt 
Lær meditation for at fjerne egoismen 

 
Vi hader folk og skader os selv 

Bakterierne spredes og blodet er snavset 
Skynd jer nu at bruge denne metode: 
Behold god og fjern dårlig tanke, så får vi 

straks smukt blod 
 

 
GHÉT NGƯỜI LÀ TỰ GHÉT MÌNH 

 
Ghét người giận dữ với ta  

Ghét người chỉ trích, ghét người ba hoa 
Ghét người cũng tại vì ta 
Ghét người giàu có, ghét người hơn ta 

 
 

Vì lòng ích kỉ của ta 
Tại ta không thấy, tánh mình nhỏ nhoi 
Con người lại thích thả trôi 

Đi theo dòng nước, cuốn lôi ở đời 
 

Tâm người thích sống lã lơi 
Ham danh phú qúi, ghét người giỏi hơn 

Bây giờ người hãy dằn cơn 
Tu đi để dẹp, tánh hơn thua người 
 

 
Ghét người chỉ hại lại ta 

Vi trùng bành trướng, máu thì lại dơ 
Mau mau dùng phép thanh trừ 
Lấy thanh bỏ trược, máu mình đẹp hơn 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 

 

Lý Tưởng Vô Vi Quan 
 

Lý mình chơn thật rèn trui 
Sống tu học đạo, cuộc đời an vui 

Du dương tâm thức thanh nhàn 
Cao xa diệu dợi, cõi Trời thanh cao  

 

Thành Lợi Lê 
Kính Bái 

 
 

 

 Kính thưa Cô Bác Anh Chị thân mến. 
 
 Lý tưởng là một quan niệm sống. Sống làm sao và sống thế nào cho đúng, đó là lý 

tưởng. Mọi người già trẻ lớn bé, ai ai cũng có lý tưởng. Lý tưởng có nghĩa là ước mơ. Mà ước mơ 
của mọi người chưa thành sự thật, nên con người ta phải đi tìm.  

 
Tìm cái gì? Tìm cái lý, tìm cái tưởng của mình, mà ai ai cũng muốn cho lý tưởng của mình nó 
hình thành sự thật.  

 
Đạt được sự thật là lý tưởng của mình đã đạt, thì điều đó là cao quí nhất. Thế nên 

mọi người ai ai trong xã hội, đều có quyền thực hiện ước mơ. Đó là lý tưởng. Thiên hạ ai ai cũng 
đi tìm. Có người thực hiện ước mơ, là một cô giáo dạy học trò, có người thực hiện ước mơ mình 
là một người vợ hiền. Có người ước mơ mình là một cậu học sinh giỏi nhất lớp, có người ước mơ 

mình là một người chiến binh, nhiều người ước mơ về thiên đàng. 
 

Làm người thì phải ước mơ 
Ai ai cũng nghĩ, cũng mơ điều lành 

Điều lành thực hiện trong tâm 
Ước mơ xây dựng, góp phần từ đây 

 

 Thế nên trong cuộc sống của mọi hoàn cảnh, mọi ước mơ ai ai cũng đẹp, ai ai cũng 
xinh, vì đây là quan niệm sống. Thế nên cuộc sống nó thành hình qua nhiều trạng thái, qua 

Når vi hader folk, hader vi os selv 

Når vi hader folk, så forhindrer vi høje 
tanker 

Vores liv vil ikke øge sygdommen 
Mediterer vi, oplever vi energi miraklet 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

Ghét người mình ghét lấy ta 

Ghét người chỉ hại, cho mình tiến thăng 
Cuộc đời muốn bệnh đừng tăng 

Cần nên tu tịnh, điển quang phép mầu 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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nhiều lý tưởng. Mà trạng thái nào, mà lý tưởng nào cũng đúng và cũng hợp thời.  

 
Hỏi tại sao cũng đúng và tại sao cũng hợp thời?  
Vì đây là quan niệm sống của thời đại. Thiếu những yếu tố trên, nó không còn là sự 

sống, nó không còn là quan niệm. Mà mối quan niệm của cá nhân nào cũng tốt và đóng góp cho 
quần sanh.  

 
Tại sao mỗi quan niệm nào cũng tốt và đóng góp cho quần sanh?  
Là vì, mỗi quần sanh, mỗi sanh linh, họ có chiều tiến hoá đi lên trong trật tự. Mà cái 

trật tự nầy nó chứa đựng cả càn khôn, thế nên mỗi người là một đại diện cho cả càn khôn thì 
làm sao mà mỗi quan niệm của cá nhân đó không đúng.  

 
Thí dụ: Anh là một người làm vệ sinh chẳng hạn, thì Anh cũng có nhiệm vụ của Anh 

trong cái bẩn thỉu. Tại sao? Nếu không có mặt Anh đóng góp và dự phần trong đó thì công cuộc 
xây dựng cho chung của Thượng Đế cũng không thành. Vả lại, nếu không có Anh trong đó thì, 
thiên hạ làm sao, tỏ vẽ ra được lý tưởng cao siêu, mà họ đào và họ tìm sâu trong lãnh vực nhơn 

sinh. 
 

Nhơn sinh học hỏi không ngừng 
Trong nhiều khía cạnh, góp phần tình thương 
Tình thương ban trải muôn phương 

Giúp người tôi luyện, tình thương thực hành 
 

Lãnh vực nhơn sinh, nó có nhiều chiều tiến hoá khác biệt nhau. Mỗi hoàn cảnh, mỗi 
địa vị nào cũng hữu ích cho chung. Người thực hiện lý tưởng nầy, người thực hiện lý tưởng kia.  

 

Thế nên, mình thấy cái trào lưu văn hoá nó sống động vô biên, không một nơi nào 
ngừng nghỉ. Đi đâu cũng thấy sự phát triển của nhơn quần, người thì làm cái nầy, người thì làm 

cái kia. Người thì ca hát, người thì làm thơ, người thì vẻ tranh, người thì nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật, người thì ăn xin, người thì bệnh hoạn, người thì đạo Khổng, người thì đạo Lão, người thì 
đạo Chúa, người thì đạo Phật, cũng vì lý tưởng v.v. 

 
Tôn thờ một đấng chí Tôn 

Dạy cho đạo pháp, thực hành tiến nhanh 
Đủ màu đủ kiểu đủ nhân 
Giúp cho nhân loại, tiến gần lại nhau  

 
Tại sao phải có nhiều loại tu đạo như vậy?  

Bởi vì, lý tưởng và quan niệm sống mỗi người, mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi trình độ 
khác nhau. Người nầy với người kia đâu có ai giống nhau, nếu mà có giống nhau thì đâu có phát 
triển. Nếu mà một triệu người đồng loạt thích chiếc áo màu đỏ, thì người ta cũng không có thèm 

chế ra chiếc áo màu vàng.  
 

Bởi vì, trong một triệu người, có người thích cái màu khác. Bắt người ta nghe theo 
mình đâu được. Trong một nước mà bắt tất cả các con dân đều làm như nhau, thì họ đâu có làm 
giống nhau, vì trình độ khác nhau. Ông cũng như tôi, tôi cũng như ông, mà bắt cái gì.  

 
Nếu mà ông bắt tôi làm giống ông, thì thử ông làm trước, cho tôi coi có được không 

thì tôi mới làm. Mà ông nói, ông làm không được thì làm sao tôi làm. Thí dụ như cái chữ tham 
chẳng hạn, nhiều Thầy, làm không được, mà biểu người khác làm, mà ông lại nói nhiều.  

 
Người nào làm cái gì được, thì có thể khuyên người ta làm việc đó tốt, người 



Địa chỉ 

Le Thanh Loi 
62. LAERKEPARKEN 1.TH 
5240. ODENSE. Nø 

DENMARK  Emai: bandao4p@gmail.com 

7 

nào làm không được, thì đừng có bắt người kia làm cái nầy, người nọ làm cái kia.  

 
Thế nên cái chuyện ép hay là bắt là đâu có thực hiện được gì và người ta đâu có ai 

dại, mà làm theo. Nên xã hội có người nầy, người khác, có tôn giáo nầy, có tôn giáo kia. Mà 

mình đi trong lãnh vực của tự nhiên và hồn nhiên thì mới đúng. Vì cái đó là theo đà tiến của tâm 
linh. 

 
Thế gian phải có muôn màu 
Mới hay mới thấy, Cha Trời lập ra 

Lập ra muôn sắc muôn màu 
Màu nào giáo nấy, cũng hành từ bi 

 
Còn tiếp kỳ sau số báo 146……. 


